
  

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 

 

1. 

తెనుగుదనమువంట ితీయందనము లేడు 
తెనుగు కవులవంటి ఘనులు లేరు 
తెనుగు తలిి సాధుజన కలపవలిిరా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
2. 

కష్టపెటటబో కు కననతలిి మనసుు 

నష్టపటెటబో కు నాననపనులు 
తలిిదండుు లననదెైవసన్ననభులురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
3. 

  శసేవకంట ెదవేతారచన లేదు 
సాారదపరతకంటె చావు లేదు 
సానుభూతికంటె సారగంబు లేదురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
4. 

అందమ ైన సూక్తి అరుణోదయంబటలి  

బాల మానసముల మలేుక్ొలుప 

సూక్తిలేన్న మాట శ్రు తిలేన్న పాటరా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 



5. 

రక్తిలేన్న యాట రాతిు న్నదుద రచేటల 
భక్తిలేన్న పూజ పతిుచటేల 
నీతిలేన్న చదువు జీతాలచేటలరా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
6. 

వినయ, మారజవంబు, నీరతా, మనుకంప 

దీక్ష, సతయసూక్తి, డేశభక్తి 
మండనముు లివిా మంచి విదాయరథిక్త 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
7. 

మదము, ద ంగతనము, మంకుబుదదద , అసూయ 

విసుగు, పిరథక్తతనము, విరుగబాటల 
సహజ వుణము లివిా చవట విదాయరథిక్త 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
8. 

మొరకువాన్నతోడ సరసమాడుట రోత 

పిరథక్తపంద వ ంట నరుగ రోత 

నీతిలేన్న వాన్న నసిేంబు రోతరా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



9. 

ఎదుద  న క్కె శివుడు, గుదద  న క్కెను విష్ణు  

హంస న క్కె బుహు అందముగను 
బధ్దకంపు మొదుద  బలిపె ైన క్కెరా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
10. 

బడిక్త నడువలేడు, పాఠాలు వినలేడు 
చిననపదయ మపప జకపప లేడు 
రాజురాజుబిడడరా నేటి విదాయరథి 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
11. 

పరమ సుందరంబు ఫలములు, సంసార 

విష్ మహీజమునకు వ లయు రకండు 
సాదుసంగమంబు, సతాెవయపఠనంబు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
12. 

అతిథదజనుల వీడ ిఅభ్ాయగతణల వీడి 
దేవతలకు న్నడక తిన డవిాన్న 

చెపపనగు ధరథతిు "జీవసురుతణం"డన్న 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



13. 

జనులక్ొరకు ధరుశాలలు గటిటంచి 

బీదసాద  న ంతొ యాదరథంచి 

పేరుగనన కరువీరుడ ే"ముు తజీవి" 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
14. 

హంసలందు బకము హాసాయసపదంబగు 
మణుల  గాజుపూస గణుతి గనదు 
చదువురాన్న మొదుద  సభల రాణ ంపదు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
15. 

జవాసంబు గలిగథ, స ందరయమును గలిగ , 
కలిమి గలిగథ, విదయ గనన్న జనులు 
గంధరహిత క్తంశ్రకపుసూనంబులు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల 

 
16. 

బుతిక్తనన్నననాళ్ళు ఫలము లిచుచట ెగాదు 
చచిచకూడ చీలిచ యిచుచ తనువు 
తాయభ్ావమునకు తరువులే గురువులు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



17. 

జూలు చుటలక్ొనన వాల మలాి రథపన 

క్ొండక్ొముుమీద కూరుచునన 

కరుల గుండ ెలదర గరథజంచునా నకె 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
18. 

తగథలినంతమేర దహియించుక్ొన్నపో వు 
చెడడవాన్న చెలిమి చిచుచవోలె 
మంచివాన్న మ తైిు మలయమారుత వీచి 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
19. 

అదద పయోధద దోష్ మడుగున మణు లిడి 
తణు ణగణముు తల ధరథంచు టన్నన 

మణుల విలువ పో దు తణు ణముల కదద రాదు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
20. 

ఫణ న్న మటలట పటెిట  బాలు గాపాడిన 

ముంగథ జంప ె నొకె మూరుు రాలు 
మందమతణల క్కపుడు ముందుచూ పుండదు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



21. 

సాధుసంగమమున సామానుయడును గూడ 

మంచి గుణములను గథుహించుచుండు 
పుష్పస రభంబు ప ందదా దారంబు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
22. 

అడవి గాలుచవళే్ నగథనక్త సాయమ  ై
నటిట  గాలి దీప మారథప వయేు 
బీదపడని వేళ్ లేదురా సేనహంబు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
23. 

మధుకరంబు వచిచ మకరందమును దుా వు 
సరసిజంబు క్తుంద తిరుగు కపప 

క్ాంచలేరు జడులు క్ావయ స ందరయంబు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
24. 

విరుల జేరథ హరున్న శిరసు న క్తెన చీమ 

చందమామతోడ సరస మాడ ె

ఉతిమాశుయమున నుననతసిితి గలుగ  

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



25. 

నీట కుంజరమును న్నలబెటలట  మొసలిన్న 

బెైట పిచిచకుకె పరథభవించు 
సాి నబల మఖండ శక్తి పుదముురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
26. 

రావణుండు జనకరాటపతిు గొన్నపో వ 

సింధువునకు గలిగక బంధనముు 
ఖలున్న తపుపచెంత గలవారలకు ముపుప 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
27. 

మదయమునకు భ్ుా ంతి, మారాి ండునకు క్ాంతి, 

క్షితిక్త క్షషంతి మందమతిక్త క్ాి ంతి, 

సజజనులకు శాంతి సహజధరుంబులు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
28. 

క్ొంప గాలు వేళ్, గునపంబు చబేూన్న 

బావి తువా నేమి ఫలము గలుగు 
ముందు చూపులేన్న మూరుు ండు చెడపిో వు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



29. 

పుా త దెైన మాతు పుతిదద సాధువు గాదు 
క్ొు తిదనుచు విసరథక్ొటటరాడు 
అరసి మంచిచడెడ  సరసుండు గుహియించు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
30. 

పాలకడలిలోన పుభవించు మాతుా న 

హాలహలము మధుర మగుట గలద ె

కులము ననుసరథంచి గుణములు రావురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
31. 

రాజహంస వికచ రాజీవవన్న చేర 

క్ాక్త గూడు, గుదద   క్ాడు చేరు 
ఎటిట  గుణమువారథ కటిట  యాశుయ మబుు 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
32. 

క్ోక్తలము చసేిక్ొనన పుణయం బేమి 

క్ాక్త చేసిక్ొనన కరుమమేి 

మధుర భ్ాష్ణమున మరాయద పుా పిి ంచు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



33. 

క్ాక్త క్ోక్తలముు లేక వరుముులే 
సుంత తెలియదయియయ నంతరంబు 
గుటలట  బెటైపడయిియ గొంతతిెినంతన ే

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
34. 

పెైడి గదెదమీద పటటంబు కటిటన 

సిగుగ లేన్న క్ోతి మొగగలేస ె

అలపమతిక్త పదవి హాసాయసపదంబురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
35. 

క్ొలిమి న్నడని, సాగగొటిటన నరథక్తన 

కంచన మొుక్తంత కష్టపడదు 
కుందనంబు కుందు గురథగథంజతో తూయ 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
36. 

మూడు దశలు వితిమునకు-దానముు, భ్ో 
గముు మరథయు నాశన మునంగ 

మొదట ిరకండు లేమి మూడవ దశ వచుచ 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



37. 

పెటెటన్నండ కూడబటెిటన సరిులకు 
తగథన రక్షణముు తాయగ గుణము 
అలుగు పారథ చెరువు జలముల క్ాపాడు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
38. 

ముందువ నుక గనుము, తొందరపడకుము 
ఆపదలకు మౌఢ్య మాసపదముు 

అరసి చయేువాన్న వరథయించు సంపదల్ 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
39. 

అరుగుక్ొలదద సురభియగును చందనయష్ిట  
తరుగుక్ొలదద రసము గురథయు చెరకు 
ఘనులు పుకుు తి విడరు కష్ాట లలో గూడ 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
40. 

ఇనుడు వ లుగు న్నచుచ ఘనుడు వరషము న్నచుచ 

గాలి వీచు చెటలి  పూలుపూచు 
సాధుపుంగవులకు సహజలక్షణ మిదద 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



41. 

చినననాట ిచెలిమిచే నారథకే్ళ్ంబు 
మదురజలము లొసగు మానవులకు 
నరులమలేు ఘనులు మరువరు బుతణ క్కలి 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
42. 

మదము గురథయుచునన మతేిభముల పెైన 

సింహశిశ్రవు దుమిక్త చీలిచవ ైచు 
వరపరాకుములకు వయసుతో పన్నలేదు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
43. 

హసిి రాజ మ ంత హరథక్తశోరం బెంత 

గహన మ ంత అగథనకణ మదెంత 

దేహయష్ిట  క్ాదు తెజసుు ముఖయంబు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
44. 

వీడు పరులవాడు వాడు నావాడన్న 

అలపబుదది  తలచు నాతుయందు 
సాధుపుంగవులకు జగమే కుటలంబంబు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



45. 

నరుడు మ చెచనేన్న నారాయణుడు మ చుచ 

దీనులందు దవె దేవు డుండు 
మానవారచనంబ ెమాధవారచనమురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
46. 

క్్ు ంచపక్షి బాధ గనన వాల్ముక్తలో 
కరుణరసము ప ంగథ ప రలిపో యియ 
రసము ప ంగథ ప ంగథ రామాయణంబయియయ 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
47. 

బాదరాయణుండు భ్ారతముును జకపప 

గంట మూన్న వుా స ెగజముఖుండు 
ఘనత గనన కవిక్త గటిట  వుా యసక్ాడు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
48. 

గ్తమీ తరంగణ ీతరంగములకు 
తెలుగు భంగథమములు తెలిపినాడు 
ఆంధు కవుల క్కలి అననయయ "నననయయ" 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



49. 

హో మవేదద ముందు సో మయాజియియ గాన్న 

చేయి దదరథగథనటిట  శిలిపి యతడు 
"తికెనారుయ" పలుె తియయదేన లు చిలుె 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
50. 

సినగిక్ావయరసము ససీాలలో న్నంపి 
రసిక శెఖరులకు నొసగథనాడు 
సిదిహసుి డోయి "శ్రునాథకవిరాజు" 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
51. 

భ్ాగవతము వుా స ెబమ ుర పో తనన 

సహజ పాండితీ విశారదుండు 
పలుకుపలుకులోన నొలిక్కరా ముతాయలు 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
52. 

కలము చతేబటిట  క్ావయముు రచియించ ె

హలము చతేబటిట  ప లము దున న 

కలము హలములందు ఘనుండురా "పో తనన" 

లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
 
 
 
 



53. 

ఖడగ మూన్న శతణు కంఠాలు ఖండించ ె

'గంట' మూన్న వుా సె క్ావయములను 
"తెలుగు సవయసాచి" మన కుు ష్ురాయుడు 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 

 
54. 

అష్టదదగగజముల నాసాి నమున న్నలిప 

రాజయమేలె కుు ష్ురాయ విభుడు 
తణంగభదు నాడు ప ంగులెతిినదదరా 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
55. 

పలెి  పెైరుగాలి పరథరంభణముులు 
సినగిమధుర వాగథాజుు ంభణములు 
పాండురంగవిజయు పదగుంభనముు 

లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
56. 

"రామలింగ" డంచు "రామకుు ష్ణు ం" డంచు 
జుటలట  జుటలట  పటిట  క్ొటలట క్ొన్నరథ 
లింగ కుు ష్ులందు లేదురా భ్ేదంబు 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
 
 
 
 



57. 

ఐనవారథ న లి అవహేళ్నము చసే ి

క్ాన్నవారథతోడ కలియరాదు 
క్ాక్త, కే్కులందు కలిసి కష్టము లంద ె

లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
58. 

ప ంచి, బుజజగథంచి, ప గడ ిటకెరథమూక 

మంచివారథ మోసగథంచుచుండు 
క్ాక్త జునున ముకె క్ాజసేెరా నకె 

లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
59. 

సాటివాన్నతోడ జగడమాడగరాదు 
తీరువులకు పరులు జేరరాదు 
క్ొంటెక్ోతి గడడక్ొటెట  పిలుి లనోట 

లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
60. 

ఆశపో తణవాన్న క్ానంద మదద కలి 

ఆపదలకు లోభమాకరముు 
పసిడికంకణముు బుా హుణు వంచించ ె

లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
 
 
 
 



61. 

బావినీటలిోన పుతిబింబమును చూస ి

సింహమును శశంబు సంహరథంచె 
తగు నుపాయ మునన తపుప నపాయంబు 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
62. 

రతనమాల పుటట రంధాు న పడవ చైి 

క్ాక్త తుా చుపాము గరా మడచ ె

పరుల న్నటలి  యుక్తిపరులు సాధదంతణరు 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
63. 

మదగజముు వీడ,ి మనుజున్న పో నాడ,ి 

నకె చచెచ వింటనిారథ క్ొరథక్త 
హాన్న సంభవించు నతిసంచయిేచచచ ే

లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
64. 

తనకు తగన్న పచిిచపనులకు పో నలే 

అడుసు తుొ క్తె క్ాలు కడుగుటేల 

క్ోతి మేకు పీక్త క్ోలోపయియ పుా ణాలు 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
 
 
 
 



65. 

కష్టసాధయమ నై క్ారయముు న రవేరప 

న ైకమతయమ ేమహాబలముు 

పావురములు వలను పెకై్కతణి క్ొన్న పో వ  
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
66. 

"కందుకూరథ" "పానుగంటి" "క్ొమరాు జు" 

"చిలకమరథి" "గథడుగు" "చెళ్ుపిళ్ు" 

తెలుగు దదగగజములు "చిలుకూరథ" "వేదము" 

లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
67. 

కలిమి గలుగ నేసిక్ాండుు  వేలకు వేలు 
కలిమి లేక చెలిమిక్ాండుు  లేరు 
లేమివేళ్ మితణు లే పుా ణమితణు లు 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
68. 

భ్ారతం బనంగ పంచమ వేదంబు 
దాత యనగ తొమిుదవ గజంబు 
ధరణ  నలుి డనన దశమగుహంబురా 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
 
 
 
 



69. 

ఆటలాడబో కు మలిరథ జటలట తో 
వేటలాడఓకు వ రథు పుజల 

మాటలాడబో కు మరాయద విడనాడి 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
70. 

వ తక్త వ తక్త వారథ వీరథ క్ావాయలలో 
గతిక్త గతిక్త కడుపు కకుెరథతిక్త 
అతణకు లతణకు కుకవి బుతణకే్మి బుతణకురా 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
71. 

కలము పటటగాన  కవిశఖేరుడు గాడు 
గదెద  న కెగాన  పెదద  గాడు 
శాటి గటటగాన  సనాయసి గాడురా 
లలిత సుగుణ జాల! తలెుగుబాల! 
 
72. 

కటలట క్ొనన సతిన్న నటేటటలిో ముంచి 

కననవారథ నోట గడడక్ొటిట  
సభలక్కకుెవాడు చచుచ పెదదమురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



73. 

బో సితాత శాంతి, బో సు వీరున్న క్ాు ంతి, 

తాయగధనుల శోణ త సువంతి 

భరతమాత దాసయబంధాలు బాపెరా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
74. 

నదులయందు గంగ, ననలందు సంపెంగ, 

సతణల సీత, గుంథతతణల గీత, 

కవులయందు గొపప క్ాళిదాసుండురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
75. 

ధనము గలుగుచోట ధరుంబు కనరాదు 
ధరు ముననచోట ధనము లేదు 
ధనము ధరు మునన మనుజుండె ఘనుడురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
76. 

ధనము గలిగథ దాన ధరాులు చయేన్న 

నరుడు ధరణ  క్కంతొ బరువు చటేల 
సాగరములు గావు శైెలంబులును గావు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



77. 

పుా క్తపుా క్త చీమ బహుయోజనము లేగు 
ఎగురకునన గుదద  యియచట ికే్గు? 

సాధనమున క్ారయసాఫలయ మొనగూడు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
78. 

మంచిచెడడ  లేదు, మరాయద కనరాదు, 
దేవులాట కడుపు తిండ ిక్ొరకు, 
పశ్రవు, పురుష్పశ్రవు పుా ణబంధువులురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
79. 

విశామందు గలుగు విష్రాజములయందు 
అతిభయంకరంబు హాలహలము 
ఘోర మంతకంటె కూు రున్న చితిముు 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
80. 

మ దడు పాడుచయేు, మేన లి చెడగొటలట , 

కీ్రథి నపహరథంచు, నారథి పెంచు, 
కూు రజనుల మ తైిు కుష్ణు రోగముురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



81. 

తక్షకునకు విష్ము దంష్ాట ా గుమున నుండు 
మకి్షకమున కుండు మసికమున 

నీచునకు విష్ంబు న్నలువ లి నుండురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
82. 

సత్రవరినంబు, స ఖయంబు, మరాయద, 

మంచివారథ ప ందు మనకు న్నచుచ 

కలుష్మతణల ప ందు కలహాలు గొన్నతెచుచ 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
83. 

తరువులకు తణపాను, గథరులకు వజుముు 
పదుములకు హిమము భయము గొలుప 

సజజనులకు దుష్టసంగంబు భయమురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
84. 

సమయ మ పుడు గడచు సనాురుగ లకు శాసిర 
చరచలందు బుధసమరచలందు 
ఖలుల క్ాల మేగు కలహాల జూదాల 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



85. 

మనసు, మాట, క్తుయ సమ ైకయముులగు శిష్ట  
మానవులకు, దుష్ట  మానవులకు 
తలపు వేరు, భ్ాష్ితము వేరు, క్తుయ వేరు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
86. 

మాందయ మ లి దీరుచ, మంచి పేరు వ లారుచ 

మనసు కలక దేరుచ, ఘనత కూరుచ 

సాధుమ ైతిు సకల స భ్ాగయ సందాతిు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
87. 

నష్ట మధదకమ ైన, కష్ాట లు కలిగథన, 

సిరథ తొలంగథ చన్నన, మరణమ ైన, 

ధరుపథ మొక్తంత తపప రుతిమజనుల్ 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
88. 

మదముచేత వ లుగు మతేిభరాజంబు 
జవముచటే వ లుగు సెైంధనంబు 
వినయగుణముచేత విదాయరథి వ లుగురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



89. 

అంతరథక్షమునకు అరుెండు రతనంబు 
భవనమునకు ముదుద  బాలకుండు 
చదువుక్ొననవాడు సభకు రతనంబురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
90. 

పుభువు పూజలందు పటటణముందున 

రాజు పూజలందు రాజయమందు 
చదువుక్ొనన వాన్న జగమ లి పూజించు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
91. 

ద రలు దోచలేరు, ద ంగ లెతణి కపో రు 
భ్ుా తణు జనము వచిచ పంచుక్ోరు 
విశావరినంబు విదాయధనంబురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
92. 

తలిివోలె పెంచు, తండిు క్కైవడి గాంచు, 
క్ాంత కరణ  మిగుల గారవించు 
ఖాయతి మించు విదయ కలపవుు క్షంబురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



93. 

నలువ క్ాగుహంబు గలిగథన వ లివయేు 
హంస నబజవ విహారమునకు 
క్షీరనీరభ్ేద శేముష్ిం జకరచునా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
94. 

పరులక్ొరక్క నదులు పువహించు, గోవులు 
పాలు పిండు, చెటలి  పూలు పూచు, 
పరహితముుకంటె పరమారి ముననదా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
95. 

క్ోరబో కు మ పుడు మేరమీరథన క్ోరకె 

చేరబో కు మ పుడు కూు రజనుల 

మీరబో కు పెదదవారు చపెిపనమాట 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
96. 

పుా రినముల, పుణయతీరింబులందున, 

గురులయందు, వ ైదయ వరులయందు, 
భ్ావమ టిట  దటిట  ఫలితంబు పుా పిి ంచు, 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
 
 
 
 



97. 

ఆకసమున మితణు  డరుదెంచి నంతన ే

సరసిలోన్న నళిన్న శిరసు న తణి  

అమలమ నై మ తైిు కవరోధములు లేవు 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
98. 

సాదుజనుల మానసము నారథకే్ళ్ంబు 
పెైన మిగుల గటిట , లోన ముు దువు 
బాలిశ్రల మనముు బదరీ ఫలముురా 
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
99. 

మనసు, మధుకరంబు, మదయంబు, మతుయంబు, 
మదము, మరెటంబు, మారుతంబు 
చంచలంబు లివిా, సపిమక్ారముల్ 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 
100. 

జనన్న, జనుభూమి, జనకుండు, జాతీయ 

కే్తనంబు, జాహనవీతటంబు 
పరమపావనములు పంచ జక్ారముల్ 

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల! 
 


